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Równi i równiejsi, czyli jak 

nie postępować ludźmi - s. 14 
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„Tak jak wierzysz, że nadejdzie wiosna... Tak wierz również, 
że po dniach smutnych nadchodzą dni radosne.” 

Joseph Fohat 



 2 

 2 

Kochani Sztamowicze!                                            `  
 
 Witam wszystkich w najnowszym numerze „SZTAMY”. Za 
nami Święta, Sylwester, klasyfikacja półroczna, studniówki i fe-
rie…  Przed nami ?  Nauka, nauka, nauka…  Jednak  po  dwutygo-
dniowej przerwie wracamy do Was pełni energii, ciekawych       
pomysłów i chętni do dalszej pracy.                       `  
 Dzisiaj  zachęcam Was do przeczytania wielu ciekawych 
artykułów, m.in. wywiadu z Angeliką Białoszewską, recenzji filmu  
,,Once” oraz  8 pytań do... Pani Prof. Cecylii Borgosz. Jeśli uwa-
żasz, że współczesna młodzież nie potrafi aktywnie angażować się 
w rozwój naszego miasta koniecznie przeczytaj tekst o Młodych 
Aktywnych Sądeczanach. Z pewnością zmienisz swoje zdanie na 
ten temat ;-) Polecam również felieton Marty „Stracisz - docenisz” 
oraz reportaż Roberta ,,Niechcemisizm”. Warto zwrócić uwagę na 
rubrykę ,,Literacki nauczyciel”, w której Pani Prof. Anna Studziń-
ska została porównana do postaci Ani z Zielonego Wzgórza. Sami 
zobaczcie i przekonajcie się w czym są do siebie podobne.  
 ,,Wyrwane z kontekstu” to kontynuacja śmiesznych cyta-
tów z lekcji, natomiast komiks o akcji ,,Podaj Dalej” stanowi no-
wość  w naszej gazecie. Liczymy, że spodoba się Wam taka forma 
dziennikarskiej  ekspresji i dzięki temu sięgniecie bez namysłu po 
kolejny numer „SZTAMY”.  

Mam nadzieję, ze wszyscy znajdziecie coś specjalnego dla siebie :)  

Życzę przyjemnej lektury! 
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 Jako dzieci widzieliśmy ma-
gię w najprostszych rzeczach. Wierzy-
liśmy, że w każdym napotkanym drze-
wie odnajdziemy zagubiony skarb. 
Później zaczęliśmy dorastać i nasze 
spojrzenie na świat trochę się zmieni-
ło. Jednakże pomimo to magia zosta-
ła w naszych sercach, wspomnie-
niach, w wyobraźni. Osobą, która na 
pewno nie zapomniała o tym, iż świat 
jest zaczarowany jest Pani Prof. Anna 
Studzińska. W głębi jej duszy tkwi 
bowiem żywiołowa dziewczynka – 
Ania Shirley, główna bohaterka cyklu 
powieści Lucy M. Montgomery. Przyj-
rzyjmy się im bliżej.               
 Często widzimy naszą na-
uczycielkę, jak pogodnie przemierza 
szkolne korytarze. Nie zdarzył się 
jeszcze dzień, w którym Pani Prof. 
Studzińska nie byłaby uśmiechnięta. 
Swoje pogodne usposobienie za-
wdzięcza temu, iż w każdym człowie-
ku widzi  przede wszystkim dobro. 
Często nie jest to łatwe, gdy jej  cier-
pliwość doprowadzamy do  ostatecz-
ności. Ta wiara w ludzi charakteryzo-

wała również Anię Shirley, 
sierotę z Zielonego Wzgó-
rza. Obie starają się, aby 
nowo rozpoczęty dzień 
był lepszy od  poprzednie-
go. Również kolor włosów 
mają podobny, co spra-
wia, iż wyróżniają się w 
tłumie jako wyjątkowe 
księżniczki. Wiara w ideały 
popycha je w dobrym 
kierunku.  Zawsze wierzą, 
iż osiągną zamierzony cel. 
Obie Anie, dzięki  życiowej 
konsekwencji,  nie  zba-
czają z wybranej ścieżki, dlatego - pomimo 
czasem wielu trudności - osiągają sukces. 
Często marzenia są dla nich odskocznią od 
szarego, nudnego życia. Cechuje je także 
ponadprzeciętna wrażliwość, która pozwa-
la im widzieć magię w najdrobniejszych 
rzeczach. Zarówno Anię Shirley, jak i prof. 
Anię Studzińską wyróżnia niezwykła empa-
tia, dzięki której potrafią zrozumieć każde-
go człowieka. Praca nauczycielki przynosi 
im wiele radości. Kształcą swoich pod-
opiecznych najlepiej jak potrafią, ponieważ  

Literacki nauczyciel 

Na prośbę naszych czytelników postanowiliśmy powrócić do publikacji stałej rubryki „Literacki na-
uczyciel”, w której prezentujemy porównanie naszych dydaktyków do bohaterów książek. Dzisiaj…  

 

ZACZAROWANY ŚWIAT PANI PROF. ANNY STUDZIŃSKIEJ  

Wyrwane z kontekstu.. 

Uczeń stoi za Panią Grażyną Lipczuk-
Kalisz i się przeciąga. 
Pani Prof. Grażyna Lipczuk-Kalisz:  Pro-
szę nie wymachiwać tymi rękami, bo mi 
i tak nic się nie stanie.   
   

Pan Prof. Jerzy Dębicki: Autentyczny 
cytat z pracy maturalnej jednego 
ucznia: „Jagna była jak pole uprawne - 
miała wielu dzierżawców, ale jednego 
właściciela .” 
 
 

 Źródło:  

www.facebook.com/cytatyVILO 

Pani Prof. Joanna Olesiak:           
No i czego ty się tak boisz? Przecież ja Cię 
nie zjem.         
Uczeń: Ja się boję jedynki…        
Pani Prof. Joanna Olesiak:              
A co Ci jedynka może zrobić?  

Pani Prof. Elżbieta Czech-Klima dyktuje 
notatkę: Rachuba czasu na... 
Uczennica: Przez jakie "h" pisze się 
"rachuba"? 
Pani Prof. Elżbieta Czech-Klima:      
Przez takie, które ładnie wygląda.  

            
Pan Prof. Wojciech Hejmej:             
Niećwiczący, ściemniający siadać. 

Pan Prof. Adam Szczecina:         
No to jak zwykle zaczniemy od przykrych 
wiadomości…                    
Uczennica: Dlaczego się pan śmieje?    
Pan Prof. Adam Szczecina:        
Nie śmieję, tylko uśmiecham :) 

Na koniec pogadanki przestrzegającej 
przed sektami.        
Pani Prof. Grażyna Lipczuk -Kalisz: ...i jeśli 
mi ktoś powie, że się oprze sekcie, to... 
Uczeń: Ja się oprę.       
Pani Prof. Grażyna Lipczuk -Kalisz:        
Ta, chyba o ścianę. 

Do ucznia rozmawiającego na lekcji.  
Pani Prof. Joanna Olesiak :  
Jak język swędzi, to musimy odswędować. 
Zapraszam do tablicy. 

CYTATY NAUCZYCIELI VI LO 

chcą, aby wiedza zdobyta w szkole pomo-
gła uczniom w ich późniejszym życiu. Pani 
Prof. Studzińska swoją postawą daje nam 
wzór do naśladowania, ponieważ pomaga 
ukierunkować się w dorosłym świecie. 
Miejmy nadzieję, że gdy odejdziemy z tej 
szkoły Pani Prof. Studzińska będzie pa-
miętała wszystkie dobre chwile spędzone 
w naszym gronie.  
 
 
 Monika Ogorzałek, klasa II LO a 
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Wywiad (ówka) 

Karolina Woźniak: Skąd pomysł na 
trenowanie kickboxingu?  

Angelika Białoszewska: Namówiła 
mnie sąsiadka. Poszłam z myślą, by 
nauczyć się samoobrony no i popraco-
wać nad sylwetką, jak to każda młoda 
dziewczyna. 

K: Kickboxing nie należy do najbez-
pieczniejszych sportów. Twoja rodzi-
na i przyjaciele wspierali Cię, czy 
wręcz przeciwnie, odradzali Ci treno-
wanie akurat tego sportu? 

A: Treningi są dopasowywane indywi-
dualnie. To nie chodzi o to, by trener 
wysłał cię już na pierwszych zajęciach 
na walkę. Uczysz się wszystkiego od 
początku. Trzeba wszystkiego spróbo-
wać. Moja mama i siostra były do koń-
ca przekonane, że szybko z tego zrezy-
gnuję i nawet później też próbowały w 
dalszym ciągu wybić mi to z głowy. Kto 
by pomyślał, że najmłodsza córeczka 
będzie się bić (śmiech). Teraz już jest 

całkiem inaczej. Najbliżsi 
mnie wspierają jak tylko mo-
gą. To dodaje mi motywacji i 
pewności siebie. Dobry kon-
takt z trenerem także odgry-
wa znaczącą rolę.  

K: Masz dopiero 18 lat, a już 
jesteś Mistrzynią Polski w 
Kickboxingu oraz Wicemi-
strzynią w Low – Kicku. Jak 
udało Ci się tyle osiągnąć w 
tak krótkim czasie? 

A: Ciężką pracą i wiarą trene-
rów klubowych, jak i kadrowych. To wła-
śnie oni dali mi taką możliwość sprawdze-
nia siebie w tej dziedzinie. 

K: Jaka jest Twoja najmocniejsza strona, a 
nad czym jeszcze będziesz musiała popra-
cować? 

A: Nie mam słabych stron ! ;D 

K: Nie tylko w kickboxingu można  się spo-
tkać z określeniami „juniorka młodsza”, 
„juniorka starsza”. Od czego zależą takie 

tytuły? 

A: Wcześniej są jeszcze kadeci. Juniorka 
młodsza jest od 16 do 17 roku życia, a 
juniorka starsza od 17 do 19. Następnie 
młodzieżowcy/seniorzy. 

K: DZIĘKUJĘ I ŻYCZĘ DALSZYCH SUKCE-
SÓW. 

 

 
Karolina Woźniak, klasa I LO a 

 

Informacja 

RADIO BEZ TAJEMNIC 

wrażeń. Po raz drugi młodzież odwiedzi-
ła Muzeum Narodowe w Krakowie, 
gdzie tym razem podziwiała wystawę pt. 
„Szuflada Szymborskiej”. Na ekspozycję 
składały się pamiątki po zmarłej nie tak 
dawno poetce.               
Po oglądnięciu wystawy przyszedł czas 
na powrót do domu. Uczniowie wspomi-
nają te warsztaty miło i przyjemnie. W 
ciągu dwóch dni nauczyli się wielu no-
wych rzeczy, a przede wszystkim na wła-
sne oczy zobaczyli jak wygląda radiowe 
studio i zawód dziennikarza radowego. 
Dla osób, które swoją przyszłość wiążą z 
radiem, było to cenne doświadczenie. 
Młodzi dziennikarze już nie mogą się 
doczekać następnych warsztatów, które 
odbędą się tym razem w Warszawie.  
 
      
            Daria Gołąb, klasa II LO a 

Sekrety dzienni-
karstwa radio-
wego uczniom 
klasy dziennikar-
skiej Zespołu 
Szkół nr 3 im. 
Barbackiego w 
Nowym Sączu 
zdradzali dzien-
nikarze Radia 
Kraków. Sądeccy 
uczniowie spę-
dzili w Krakowie 

dwa dni i oprócz wizyty w radiowym 
studio pogłębili również wiedzę na te-
mat sztuki.           
W pierwszym dniu młodzież wraz z 
opiekunami: Bogumiłą Gleń-Balicką, 
Dorotą Dyrdą i Jerzym Dębickim odwie-
dziła siedzibę Radio Kraków, gdzie do-
wiedzieli się czym jest praca radiowca. 

Po wykładzie z panem Orzechowskim 
każdy mógł spróbować swoich sił i nagrać 
głos w prawdziwym studio. Młodzi chęt-
nie korzystali z okazji jakie dawały im 
warsztaty radiowe i nagrywali się. Z wiel-
kim zainteresowaniem zwiedzali pomiesz-
czenia, w których poznawali profesjonal-
ny sprzęt radiowy, jaki na co dzień wyko-
rzystywany jest do nadawania audycji 
oraz ten, z którego korzystają dziennika-
rze, żeby nagrać  materiał w terenie.  
Następnie młodzież  wybrała się do Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, gdzie 
mogli podziwiać dzieła słynnego malarza, 
jakim jest Jan Matejko oraz dzieła innych 
artystów. Na koniec dnia uczniowie udali 
się do Teatru Bagatela na spektakl ,, Wie-
czór kawalerski”. Wszyscy byli zachwyce-
ni sztuką i fenomenalną grą aktorską. 
Drugi dzień pobytu w Krakowie również 
dostarczył uczniom klasy dziennikarskiej 

MATURZYSTKA– MISTRZYNI 
Młoda, piękna, delikatna kobieta, która uprawia kickboxing… Niemożliwe? A jednak.  

Taka jest Angelika Białoszewska z klasy 3 LO d. 
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Wywiad (ówka) 

Redakcja: Kiedy i w jakich okoliczno-
ściach narodził się pomysł, aby założyć 
grupę MAS? 
Bartosz Jawor: Jeśli chodzi o pomysł, to 
pojawił się zupełnie przypadkiem i był on 
jakby konsekwencją akcji Free Hugs, którą 
zorganizowałem w sierpniu ubiegłego 
roku. Gdy zobaczyliśmy jak wiele osób 
(ok. 200) chce coś zrobić, żeby w NS nie 
było tak nudno, postanowiłem założyć 
grupę, która będzie zrzeszała aktywnych 
ludzi. W szybkim czasie zjawiły się osoby, 
które pomagały mi w organizacji, za co 
jestem im bardzo wdzięczny. 

R: Która z dotychczasowych akcji cieszyła 
się największą frekwencją i zaintereso-
waniem (także ze strony mediów)? Jak 
myślisz, dlaczego właśnie ta?  
B: Jak na razie nasza pierwsza akcja, czyli 
wakacyjne Free Hugs.  

R: Dlaczego?  
B: Dlatego, że była pierwsza, a zawsze coś 
pierwszego i nowego cieszy się najwięk-
szym zainteresowaniem ludzi i mediów. 
Chociaż pozostałe akcje cieszą się fre-
kwencją w okolicach 100 osób, więc wca-
le nie jest tak źle. Jednak szykujemy coś 
naprawdę dużego, co przewyższy ilością 
osób na pewno naszą pierwszą akcję.  

R: Czy władze miasta wspomagają akcje?  
B: Nie, władze miasta nie wykazały żadne-
go zainteresowania naszymi działaniami. 

Jedyne wsparcie 
otrzymaliśmy od 
Stowarzyszenia Dla 
Miasta oraz Radio-
stanu. Teraz jest 
nam już łatwiej z 
pozyskiwaniem 
współpracy, jednak-
że nasi włodarze 
nadal nie są zainte-
resowani wspoma-
ganiem działalności 
naszej młodzieżo-
wej grupy.  

R: Jak reagują lu-
dzie postronni?  
B: To zależy od akcji, ale zawsze reagują 
zgodnie z celem, np. Free Hugs - uśmie-
chy, słowa poparcia dla takiej inicjatywy, 
Flash Mob - zdziwienie, ale takie pozy-
tywne. 
 
R: Co myślisz o „imprezach kulturowych” 
odbywających się w Nowym Sączu? Ja-
kie masz pomysły na ich urozmaicenie? 
B: Myślę, że jeśli są, to nikt o nich nie wie. 
Są mało promowane, przez co tylko wą-
ska liczba osób dowiaduje się o istnieniu 
wielu wydarzeń, a nawet samych organi-
zacji. Uważam, że nie wolno się zamykać 
w sztywnej i nudnej dla młodych formie. 
Trzeba robić też wydarzenia, które będą 
nadążały za modą, a równocześnie pro-

mowały pewne ważne wartości. Teatr, 
czy występ chóru wcale nie musi być 
nudny, jeśli odpowiednio się go dosto-
suje.  

R: Ile członków na chwilę obecną łączy 
grupa?  
B: Liczbę trudno określić, ale sama gru-
pa na fb liczy prawie 700 osób, więc 
całkiem sporo. Jednak ta grupa 
"organizacyjna", która już niedługo 
przerodzi się w stowarzyszenie liczy 
około 20 wspaniałych osób, bez których 
nie dałbym rady zrobić niczego.  

R: Jak często spotykacie się poza akcja-
mi?  

B: Nasza grupa jest liczna i otwarta, 
przez co takie spotkanie np. na ognisku 
nie jest możliwe (tzn. jest, ale trzeba 
odpowiednio wszystko przygotować), 
ale jeśli chodzi o przyszłe stowarzysze-
nie to spotykamy się dość często, by 
omówić nadchodzące akcje. Niektórzy 
podczas akcji poznali pewnie wiele 
osób, może dzięki naszym wydarze-
niom zrodziły się jakieś przyjaźnie lub 
może coś więcej 

R: Co daje uczestnictwo w MAS?  
B: Daje poczucie, że coś się robi dla 
miasta, to po pierwsze. Po drugie to, 
że walczymy ze stereotypem leniwej 
młodzieży, po trzecie daje dobrą zaba-
wę.  

 

Jesteśmy pod wrażeniem zapału oraz 
profesjonalizmu członków grupy. Cie-
szymy się, że w Nowym Sączu działa 
organizacja, która ubarwia życie kultu-
ralne miasta. Warto także podkreślić, 
że w grupie działają także uczniowie 
naszej szkoły. Czekamy niecierpliwie na 
efekty pracy w postaci klipu do utworu 
"Happy" Pherrella Williama.  

 
 

Natalia Banach, Angelika Kmiecik, 
klasa I LO 

Rafał Krzak, klasa II LO a  

MŁODZI AKTYWNI SĄDECZANIE 
MAS (Młodzi Aktywni Sądeczanie) to grupa, która ma na celu zrzeszać młodzież z Nowego Sącza jak i okolic. MAS powstał w 

sierpniu 2013r., a jego założycielem jest siedemnastoletni Bartosz Jawor. Akcje organizowane przez MAS spotykają się z 
wielką aprobatą wśród młodzieży, o czym świadczy duża frekwencja (nawet 200 osób). Pierwszego lutego bieżącego roku w 
pobliżu zamku w Nowym Sączu odbyła się akcja „Nowy Sącz is also happy”, na którą udali się uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w 
Nowym Sączu. Trójka młodych dziennikarzy pilnie obserwowała przebieg akcji oraz przeprowadziła wywiad z samym założy-

cielem – Bartoszem. 
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Recenzja 

ONCE. HISTORIA JEDNEJ ZNAJOMOŚCI  

Jesienny wieczór na staromiejskich 
ulicach posępnego, mgłą spowitego 
Dublina. Młoda dziewczyna wolnym 
krokiem przechadzając się w bliżej 
nieokreślonych intencjach pochwytu- 

je - falą płynący, w rytmie kroków ciżby 
ulicznego tłumu spod pobliskiej wysta-
wy sklepowej -  emocjonalny takt gita-
rowych akordów, przebity jeszcze gło-
śniejszym skowytem słów miłości ulicz-
nego grajka. Tuż obok pełny miedzia-
ków futerał gitarowy; chłopak jakich w 
tej dzielnicy - w centrum miasta - wielu, 
artysta, który chałturząc, liczy na zaw-
sze mile widziany grosz reperujący do-
mowy budżet. Nawiązuje się dialog, 
proste pytania, empatia… 

Ona, emigrantka ze słowiańskich 
Czech , sprzedająca kwiaty na depta-
kach Dublina. On, uliczny grajek , serwi-
sant odkurzacza. Obydwoje mają wielki 
talent muzyczny. Po pierwszym spotka-
niu odkrywają swoje bratnie dusze.  
Ona pokazuje mu sklep muzyczny w 
którym gra na fortepianie. To tutaj po-
wstaje oscarowy w 2008r. utwór 
„Falling Slowly”.  

„Once” to historia poświęcona dwójce  

 młodych kompozytorów, których wraż-
liwość muzyczna jednoczy – odkrywają 
jak wiele ich łączy. Każdy z bohaterów 
niesie potężny bagaż doświadczeń ży-
ciowych, a głównym sprawcą ich niepo-
wodzeń jest nieszczęśliwa miłość. Z 
wylewających się uczuć powstają utwo-
ry muzyczne, doskonale oddające na-
stroje bohaterów, ich oczekiwania, ale 
także nadzieje. To ich sposób na ode-
rwanie się od rzeczywistości, pewien 
rodzaj ucieczki od codzienności i pro-
blemów. Bohaterowie bez imion, ano-
nimowy świat wokół nich przepełniony 
ich własnymi marzeniami i pragnienia-
mi, które jednak mogą się spełnić. I 
jeszcze jedna istotna rzecz - nadzieja na 
lepsze jutro. 
Prosty film przeplatany piękną muzyką 
graną i śpiewaną przez Glena Hansarda 
i Markete Irlglovą, godny polecenia dla 
każdego fana dobrego, lekkiego kina, 
idealny na deszczowe, późne popołu-
dnie. 

     Maria Węgrzyn, klasa I LO a  

8 pytań do... 

8 PYTAŃ DO…  
Pani prof. Cecylii Borgosz,  

nauczycielki języka rosyjskiego w Zespole Szkół nr 3  

1. Życiowe motto: słowa Dezyderaty. Zacytuję początek: ,,Przechodź spokojnie 
przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy...” 

2.Jestem : wrażliwa. 

3. Największy sukces: kochająca rodzina; przyjaciele, którzy zawsze wspierają mnie 
w trudnych chwilach; uczniowie, którzy po 25 miesiącach uczenia się języka rosyj-
skiego potrafią się nim sprawnie posługiwać. 

4. Największa porażka: uczniowie, których nie potrafiłam przekonać, że warto cho-
dzić na lekcje, warto się uczyć, warto dbać o kulturę zachowania i języka. 

5. Moim autorytetem jest: spośród zwykłych ludzi moja mama, spośród tych nie-
zwykłych (jak pewnie dla wielu Polaków) Jan Paweł II. 

6. Najbardziej dumny jestem z: siebie, kiedy udaje mi się pokonać własną słabość, 
bądź wykonywać coś, czego bardzo nie lubię robić. Z bardzo kreatywnych uczniów, 
z którymi zdarza mi się realizować ciekawe pomysły. 

7. Ulubiona klasa: raczej ulubieni uczniowie – mili, sympatyczni… 

8. Książki godne polecenia: dla zafascynowanych włoskimi klimatami książki, które 
pachną i smakują: „Tysiąc dni w Wenecji”, „Tysiąc dni w Toskanii”, „Tysiąc dni w 
Orvieto” (Marlena de Blasi). Dla lubiących historie miłosne z historią w tle „Biała 
wilczyca”; jej kontynuacja „Wszystkie marzenia świata” (Teresa Revay) 

      Agata Kmiecik, klasa III LO a 
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Informacja 

Natalia Fugas, klasa IV TO:   
"Technikum nr 6 Bolesława Barbackie-
go jest bardzo ciekawą i interesującą 
szkołą. Wcale nie żałuję, że ją wybra-
łam. Od zawsze interesowałam się 
modą, która pozwalała mi oderwać się 
od rzeczywistości. Podczas zajęć mogę 
sprawdzić się w roli projektantki mody 
a zarazem krawcowej. Jest dużo nauki, 
szczególnie jeśli chodzi o przedmioty 
zawodowe. To jednak wcale mnie nie 
zniechęca, bo czym byłoby technikum 
bez tej wiedzy? Na zajęciach można 
dowiedzieć się naprawdę wielu cieka-
wych rzeczy, które pomagają nam 
funkcjonować w codziennym życiu. Tak 
naprawdę wystarczy tylko chcieć i mieć 
dobre chęci. Za kilka miesięcy będę 
absolwentką naszej szkoły. Przez te 4 
lata szkoła stała się dla mnie drugim 
domem i bardzo ciężko będzie mi stąd 
odejść. Dzięki ukończeniu tej szkoły 
zdobędę zawód. Nawet jeśli w przy-
szłości nie będę pracować jako projek-
tantka czy tez krawcowa to wiedza 
zostanie dla mnie.  " 

 Justyna Cabak, klasa II TO:  
"Moja przygoda z Technikum Odzieżo-
wym zaczęła się nieco później, gdyż 

wcześniej uczęszczałam 
do liceum w innej szkole. 
Postanowiłam zmienić 
zdanie i zacząć uczyć sie w 
Technikum nr 6. Początko-
wo nie było łatwo. Nie 
byłam przekonana do 
końca co do wyboru szko-
ły. Jednak z każdą nową 
lekcją dowiadywałam się 
czegoś nowego. Cieszyłam 
się, że mogę mieć coś, co 
sama uszyłam. Uczestni-
czę w  kursach galanterii i 
odzieży skórzanej. To na-
prawdę bardzo ciekawe. W ubiegłym roku 
szkolnym odbyły się także warsztaty w 
Katowicach, gdzie miałyśmy okazję za-
projektować i uszyć własne futerały na 
telefon. W minionym roku został zorgani-
zowany pokaz mody pod przewodnic-
twem pani prof. Anny Studzińskiej. Celem 
tego pokazu było zaprezentowanie koszu-
li męskiej w postaci sukienki lub spódnicy. 
Nie żałuję wyboru tego kierunku. Dzięki 
niemu mogę dowiedzieć się wielu cieka-
wych rzeczy." 

Marzena Pucharska, klasa I TO: 
"Do Technikum Odzieżowego przyszłam 

głównie dlatego, że od zawsze chcia-
łam nauczyć się szyć, a właśnie w tej 
szkole mam taką możliwość. Bardzo 
lubię także rysować i interesuje mnie 
projektowanie mody. Ten kierunek  z 
pewnością pozwoli mi doskonalić moje 
umiejętności. Po ukończeniu technikum 
zdobędę zawód, dzięki któremu będę 
mogła zacząć pracę bezpośrednio po 
zdanej maturze. Uważam, że wybranie 
Technikum Odzieżowego było bardzo 
dobrą decyzją." 

 
Natalia Banach, klasa I LO a 

PRZYGODA Z TECHNIKUM 

Bolesław Barbacki w 1926r. założył trzyletnią krawiecką Szkołę Przemysłowo Żeńską Towarzystwa Szkoły Ludowej w No-
wym Sączu. Placówka ta, której był on pierwszym dyrektorem do 1937r., miała na celu wykształcenie zawodowe ubogich 

dziewcząt z niższych warstw społecznych. Istniejące do dzisiaj technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 3 niewiele się różni. Przez 
4 lata uczniowie zdobywają wiedzę i wszelkie umiejętności podczas zajęć, takich jak: podstawy projektowania odzieży, 

konstrukcja i modelowanie odzieży, zajęcia praktyczne, materiałoznawstwo odzieżowe oraz organizowanie procesów pro-
dukcyjnych. Moda co chwila diametralnie się zmienia, dlatego też w ciągu roku uczennice wyjeżdżają na różnego rodzaju 

warsztaty i pokazy mody. To niezwykle ciekawa forma zajęć, która pozwala na jeszcze większe zdobycie wiedzy. 

Informacja 

26 września 2013 r. podczas Pokazu 
Twórczości Własnej "Co mi w duszy 
gra" (i nie tylko) na pierwszym piętrze 
naszego szkolnego korytarzu mogliśmy 
podziwiać prace plastyczne i fotograficz-
ne ambitnych i utalentowanych osób. 
Pani prof. Janus oraz pani prof. Borgosz 
wspólnie zachęcają do  prezentacji swo- 

ich zainteresowań. Mogą być to pa-
miątki z podróży a także kolekcje, któ-
re będzie można podziwiać w bibliote-
ce szkolnej. Dotychczas swoje dzieła 
zaprezentowały Anna Małek 
(fotografia), Chrystiana  Jurczak (prace 
plastyczne, fotografia), Karolina Cieśla 
(prace plastyczne, fotografia) z kl. II b  

oraz Aleksandra Gajdosz (fotografia) z 
kl. III a. Prace należny zgłaszać do orga-
nizatorek.  
Uważam, że to doskonały pomysł na 
zaprezentowania swoich umiejętności 
oraz pokazania swojego talentu.  
  
    Natalia Banach, klasa I LO a 

Odkrywanie ukrytych talentów w naszej szkole  
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Sylwetka 

Jedną z takich osób jest Agata Kmiecik. 
Na świat przyszła 30 czerwca 1995 roku 
w Krakowie. W godzinach szkolnych jest 
uczennicą klasy trzeciej dziennikarskiej. 
Po szkole: utalentowaną aktorką, odno-
szącą liczne sukcesy. Interesuje się nie 
tylko teatrem, który wypełnia dużą część 
jej życia. Wiemy także, że uwielbia dzien-
nikarstwo, które jest jej pasją. Od ponad 
roku jest redaktor naczelną szkolnej ga-
zetki „SZTAMA”. Sumiennie dba o to, aby 
zespół redakcyjny mógł tworzyć swoje 
wpisy do szkolnego czasopisma. Ważnym 
faktem z jej życia jest również to, że od 
dwóch lat współpracuje z ogólnopolskim 
portalem internetowym - PortalPolski.pl.  
- Jest osobą pomocną, uśmiechniętą – 
mówi Patryk, kolega z klasy.-  Aktywnie 
działa na rzecz liceum, do którego uczęsz-
cza. Zajmuje się dziennikarstwem i chyba 
wiąże z tym swoją przyszłość.  
Licealistka już od pierwszej klasy zaczęła 
aktywnie działać w samorządzie uczniow-

skim. Jako przewodnicząca 
szkoły wielokrotnie podej-
mowała decyzje, które po-
tem - nam  uczniom - wy-
chodziły na plus. Czy to 
jednak był przypadek? Ak-
torka? Dziennikarka? Ak-
tywna działaczka? Cóż za 
doskonała mieszanka, która 
łączy się idealnie. 
Wiele razy mieliśmy okazję 
podziwiać jej grę aktorską 
na deskach szkolnego te-
atru. Występowała na przy-
kład na 85-jubileuszu szko-
ły,  ślubowaniu klas pierw-
szych, zakończeniu klas 

trzecich i wielu innych imprezach. Co 
roku wraz ze swoim koleżankami z klasy, 
tj. kabaretem ,,BECZKI” prezentują się 
na „Guziku z Pętelką”. W ubiegłorocz-
nym festiwalu zaprezentowały nam 
skecz pt. ,,Ślub”, gdzie Agata wcieliła się 
w rolę panny młodej. Natomiast dwa 
lata temu dziewczyny pokazały nam 
inną twarz w kabarecie ,,szpital psychia-
tryczny”, dzięki któremu zajęły II lokatę 
w konkursie. Warto też podkreślić, że 
nie wybrano laureata (I miejsca). Taki 
wysoki wynik pokazuje na jakim pozio-
mie Agata i jej zespół reprezentują grę 
aktorską. 
Agata swoje pierwsze kroki na scenie 
stawiała już w Szkole Podstawowej nr 7 
im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu. 
Już wtedy, od samego początku emano-
wała śmiałością i pewnością siebie. Póź-
niej, już w Gimnazjum nr 3 występowała 
na znacznie wyższym poziomie. Ciężka 
praca, udoskonalenie talentu pozwoliło 

na większe możliwości oraz rangę poru-
szania się wśród najlepszych. Od tego 
czasu postanowiła rozwijać swój talent, 
zapisując się do teatru w Sądeckim Pa-
łacu Młodzieży, w którym gra do dnia 
dzisiejszego. Już 8 lat aktywnego działa-
nia w grupie ,,PARADOGS” przyczyniły 
się do zdobycia doświadczenia. Kolejne 
występy zrodziły więc chęć większego 
działania na scenie.. 
- Agata to osoba pogodna, radosna, 
rozrywkowa i ambitna – mówi Monika 
Daniel z klasy II LO a. 
Uczennica nie ma problemu z występo-
waniem przed ludźmi. Osiągnęła wiele 
sukcesów w branży recytatorskiej. 
Świadczą o tym jej wyniki. Ostatnią 
wygraną, jaką może się pochwalić, było 
zdobycie wyróżnienia w konkursie recy-
tatorskim Poezji Karola Wojtyły pn. „Do 
Ciebie wołam, Człowieku, Ciebie szu-
kam”.  
Agata odniosła sukcesy nie tylko w re-
cytacji (konkurs poezji Sybiraków, po-
ezji patriotycznej czy też OKR), ale  rów-
nież w konkursach literackich, takich jak 
na przykład Małopolski Konkurs Literac-
ki dla młodzieży ,,Pióro Splotu”. Nie-
zwykłe życie, liczne sukcesy związane z 
dziennikarstwem, teatrem oraz sukces 
rangi redaktora naczelnego pokazuje, 
że Agata Kmiecik jest na szóstkę!  
Na koniec możemy przytoczyć słowa 
G.B. Shawa: „Co ważniejsze dla sukce-
su: talent czy pracowitość? A co waż-
niejsze w rowerze: przednie czy tylne  
koło?” 
                                                                                                                                                                                                                     
  

Ewelina Górka, klasa II LO a  

REDAKTORKA NA SZÓSTKĘ! 
Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy ile w naszym środowisku jest młodych, ambitnych i utalentowanych 
osób. Nie zastanawiamy się kto chodzi z nami do szkoły, z kim codziennie mijamy się na szkolnym korytarzu.  

Światowy Dzień Pozytywnego Myślenia  

Myślę, że każdy z nas doświadczył kiedyś 

tego uczucia…  Obudził się rano, spojrzał 

przez okno i powiedział do siebie: To 

będzie wspaniały dzień. I mimo, iż takie 

momenty nie zdarzają się aż nader czę-

sto, to każdy z nich jest absolutnie wyją- 

tkowy . Zastanawialiście się kiedyś czy 
nasza postawa wobec świata może mieć 
coś wspólnego z tym, jak potoczą się 
nasze losy? Właściwie kto decyduje o 
tym, czy będziesz szczęśliwy czy nie? 
Odpowiedź jest prosta - Ty! Mówi się, że 
polska mentalność opiera się na wiecz- 

nym pesymizmie i niechęci wobec 
wszystkiego. A gdyby tak… na złość 
wszystkim…  przełamać ten stereotyp i 
– no właśnie - zacząć myśleć jak naj-
bardziej pozytywnie?  Pewnie, nie 

zawsze jest to łatwe. Raczej ciężko 
koncentrować się na pozytywach,  

MAM ZWYCZAJ BYĆ SZCZĘŚLIWYM 
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Recenzja 

Kilka lat temu głośno było o filmie ,,The 
Sekret”, potem pojawiła się książka o 
tym samym tytule, która stała się best-
sellerem. Na samym początku nie by-
łam świadoma, czego dotyczy ta nie-
zwykła publikacja, do czasu, gdy nie 
otrzymałam jej w prezencie. Zdradzić 
Wam „sekret”? To nic innego, niż pozy-
tywne myślenie oraz odczuwanie szczę-
ścia, dzięki któremu możliwe staje się 
przyciąganie do siebie kolejnych sukce-
sów.  

W życiu każdego człowieka pojawiają 
się czasami książki zdolne zmienić świa-
topogląd. Po przeczytaniu takiego po-
radnika nasza rzeczywistość wydaje się 
nieco inna - a może to my patrzymy na 
nią w odmienny sposób? Jedną właśnie 
z takich książek jest dla mnie ,,Sekret” – 
słynny poradnik Rhondy Byrne, austra-
lijskiej pisarki, producentki, znanej naj-
bardziej z opublikowania tej oto książki, 
wydanej w 2007 roku. Już od samego 
początku cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Książka opowiada o prawie 
przyciągania, o pozytywnym myśleniu, 
o wdzięczności, o kochaniu samego 
siebie, o planowaniu swojego życia i 
tworzeniu obrazów tego, czego pra-
gniemy. Poradnik spotkał się nie tylko z 
pozytywnymi, ale także negatywnymi 
komentarzami. Przeglądając różne stro-
ny internetowe, czytając fora i recenzję 
tej książki znalazłam  kilka  ciekawych 
adnotacji. Przykładem komentarza mo-
ż e  b y ć ,  t a k a  w y p o w i e d ź : 
,,Jeśli kiedyś zastawiałeś się, jak to jest, 
że ktoś morduje pięciolatkę, gwałci ją i 
kroi na kawałki, ta książka jest dla Cie-
bie. Wyjaśni Ci, że tak naprawdę to jej 

wina, bo tego chciała! Zamknijcie więzie-
nia! Ofiary same swoimi myślami do tego 
doprowadziły! Weźcie też pod uwagę, że 
owe prawo działa i na dobrych i na złych. 
Więc jeśli ofiara chce być skrzywdzona, a 
oprawca chce skrzywdzić, to do tego doj-
dzie. Policja już nie jest potrzebna! Roz-
dajcie książkę wszystkim, byście nie wy-
wołali tragedii”.  

Natomiast przykładem pozytywnego ko-
mentarza jest: ,, Mnie osobiście pomogło. 
Owszem można pisać "o tym samym" na 
kilkudziesięciu stro-
nach, ale tylko dla-
tego żeby bardziej 
przekonać czytelni-
ka ;) W moim oto-
czeniu książka spo-
tkała się z pozytyw-
ną opinią :) Mnie 
osobiście pomogła. 
Zastanowiłam się 
nad życiem, swoim 
życiem i faktycznie 
zmieniłam do niego 
nastawienie na bar-
dziej pozytywne. 
Może niektóre przy-
kłady są abstrakcyj-
ne, jak właśnie sta-
nie w korku, ale 
czyż nie takie błahe rzeczy potrafią po-
psuć humor na całą resztę dnia? Uwa-
żam, że książka jest rewelacyjna i warta 
przeczytania. Doskonale podnosi na du-
chu i mogę śmiało powiedzieć daje dużo 
pozytywnej energii do życia. :)”  
Tak naprawdę nie mam pojęcia, czy to 
wszystko prawda? Trudno uwierzyć, że 
myśli to magnes, które ściągają na nas 

wydarzenia. Ale czy jest to niemożliwe? 
To tak naprawdę od nas zależy, czy w to 
uwierzymy i zaczniemy stosować..  Jed-
ni uważają, że to dobry kit, drudzy, że 
to najlepsze, co człowieka w życiu spo-
tkało. A ja? Sądzę, że to książka, która 
daje nadzieję… A może jeśli tylko uwie-
rzymy, to faktycznie Sekret stanie się 
prawdziwy! 

Bardzo podobała mi się ta książka, po-
nieważ pokazuje, które wartości są w 
życiu tak naprawdę ważnie. Pomaga 

czytelnikowi zrozu-
mieć, że powinniśmy 
realizować swoje pra-
gnienia i marzenia. 
Zmusza nas do zasta-
nowienia się nad ży-
ciem, jego sensem i 
tym, czy w dobry spo-
sób je wykorzystuje-
my. Przykład autorki 
Rhondy Byrne daje 
nam do zrozumienia, 
że życie trzeba kochać 
i „chwytać każdy 
dzień”. Zaintrygowało 
mnie to, że Sekretu 
przestrzegali m.in. 
Leonardo da Vinci, 
Wiktor Hugo, Platon i 

Albert Einstein. Przywołanie tak wybit-
nych postaci może być przekonujące, że 
Sekret ma jakąś moc. Z głębi serca pole-
cam tę książkę i nakłaniam wszystkich 
do jej przeczytania. Uwierzcie - napraw-
dę warto!  

 

Agata Kmiecik, klasa III LO a 

SEKRET – UWIERZ, A ZOBACZYSZ, ŻE DZIAŁA! 

„O czymkolwiek myślisz i w cokolwiek wierzysz objawi się w twoim życiu” 

kiedy dotyka nas nieszczęście większe-
go rozmiaru niż złamany paznokieć czy 
platoniczna miłość w wieku 11 lat. Ale 
w codziennych prostych sprawach cze-
mu by nie uczynić sobie życia nieco 
przyjemniejszym?  Wstając rano z łóżka 
nie musimy przecież od razu przeklinać 
i budzika (bo zadzwonił), i Słońca (bo 
zaświeciło), i ogółem wszystkiego (bo 
tak!). Można zacząć dzień w sposób 

mniej drastyczny,  a przy okazji nie doło-
wać siebie i wszystkich wokół. O byciu 
pozytywnym szczególnie powinniśmy 
pamiętać 2 lutego, jest to bowiem Świa-
towy Dzień Pozytywnego Myślenia. Po-
stanowiłam zapytać uczniów naszej 
szkoły, czy wiedzą, że taki dzień istnieje? 
Opinia niektórych osób naprawdę pod-
niosła mnie na duchu. Szczególnie budu-
jące były dla mnie słowa pewnego chło- 

paka, który powiedział mi, że 
„Wszystko jest możliwe dla tego, kto w 
to wierzy. Dlatego ja zawsze spodzie-
wam się najlepszego. Działa.” 
Spróbujmy zatem wyrabiać w sobie 
zwyczaj, ot tak, po prostu – bycia 
szczęśliwym. Życie jest tego warte ;) 

 

Ewa Garbowska, klasa II LO a 
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Pani Prof. Natalia Nieć:  

Mój bal studniówkowy odbył się 7 lat temu. Dla jednych dużo, dla 
drugich mniej. Dokładnej daty nie pamiętam, aczkolwiek wspomi-
nam ten wieczór jako pełen wzruszeń i przede wszystkim dobrej 
zabawy. Chyba każdy maturzysta chce, żeby ten pierwszy bal w 
życiu właśnie taki był. Ze studniówką wiąże się wiele przygotowań, 
poszukiwanie sukienki, butów i  oczywiście partnera. Każda dziew-
czyna zapewne chce wyglądać w ten magiczny wieczór wyjątkowo. 
Dla mnie jednak studniówka przybrała wymiar symboliczny. Uświa-
domiłam sobie, iż to przełomowy etap w moim życiu – wejście w 
dorosłość. Niestety jak to w życiu bywa, to co dobre szybko się koń-
czy i czas zetknąć się z rzeczywistością. Dlatego też, życzę wszystkim 
maturzystom , aby po otrzymaniu wyników z egzaminu maturalne-
go pozostali w takich samych nastrojach jak podczas swojego balu 
studniówkowego. 

Przygotowały: 
Karolina Florek, Angelika Kmiecik 

Klasa I LO a 

Wspomnienia  

WIELKI BAL, WIELKIE PRZEŻYCIE 

Styczeń i luty - dwa miesiące studniówkowych szaleństw maturzystów. Czołówki, przygotowanie garnituru, sukienek, pro-
gramy artystyczne, przeróżne lokale, orkiestry, DJ-e. Kto nie doświadczył, niech żałuje. Jako, że uczniowie naszej szkoły do 
bardzo ciekawskich należą, postanowiliśmy podpytać szanownych profesorów o ich wspomnienia balów maturalnych.  

Pani Prof. Bogumiła Gleń- Balicka: 

120 par maturzystów ubranych na galowo, czyli w strojach 
biało-granatowych zatańczyło poloneza na sali gimnastycznej, 
odpowiednio przez nas wcześniej przystrojonej. Rodzice w roli 
kucharek i kelnerek… i fantastyczna zabawa przy orkiestrze do 
godziny 4 rano. Studniówka to jedno z moich najmilszych 
wspomnień.   

Pani Prof. Violetta Chęsiak: 
 
W tamtych, zamierzchłych czasach studniówki odbywały się w 
szkole, co miało swój urok. Przygotowania i sprzątanie, w które 
wszyscy byliśmy zaangażowani, trwały dobrych kilka dni. Tańce 
odbywały się na sali gimnastycznej, udekorowanej siatką ma-
skującą i przy muzyce zespołu Straży Granicznej, a w przerwach 
z magnetofonu puszczany był uwielbiany Pet Shop Boys. Poczę-
stunek i program artystyczny był w naszej sali na 2 piętrze, ale 
jakoś wtedy nikomu nie przeszkadzało ciągłe bieganie z parte-
ru na 2 piętro. Obowiązywał strój galowy i ewentualnie bardzo 
delikatny makijaż tzw. make up - „no make up”. Na swoją stud-
niówkę w I LO w Nowym Sączu zaprosiłam brata mojej 
„sympatii” – był przystojniejszy! Niestety gorzej tańczył, ale nie 
to było wtedy ważne… Prezentowaliśmy się nieźle. To były czasy...  
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Reportaż 

Choroba to straszna, zbierająca szeroko 
swoje żniwo, w każdej dziedzinie życia. 
Ciężko jej uniknąć, ciężko z nią walczyć, 
lecz czy jesteśmy na to skazani? 
Sprawdźmy. 

Jaka ambicja? 

Tomek ma 16 lat, w tym roku skończy 17. 
Jego średnia w szkole to 3,4. Spokojnie 
mógłby mieć 4,3, a nawet wyżej. Dlacze-
go? Jak mówi sam „zainteresowany”: 
„Nie chce mi się uczyć, daj spokój, po co? 
Co mi z tego? Garb i seki? Beka. Pójdę do 
jakiejś robo kiedyś, może. Ewentualnie od 
starych będę brał hajs i tyle w temacie.” 
Pytam go o ambicję. „Jaka ambicja? 
Mam kesz od starych, melanż nieustan-
ny. Po co mam się starać? No i w ogóle, 
to nie chce mi się z Tobą gadać, nara”- 
rzuca jeszcze na odchodne. 

Plan zawsze jeden - piwko, winko,    
wódeczka 

Pan Czesiek, lat 47. Na jego skroniach 
pierwsze oznaki tego, że to już nie lato, 
ale wczesna jesień życia. Wygląda jakby 
nie mył się przez tydzień - brudne 
spodnie, hawajska koszula (oczywiście 
też brudna, żeby outfit się zgadzał). 
Uprzedza mnie i sam zaczyna gadkę, cho-
ciaż jakoś szczególnie zachęcająco nie 
wyglądam. „Panie kochanieńki (łoooooo, 
„kochanieńki”? Mama tak do mnie nie 
mówi nawet to myślę, że jakiś miły czło-
wiek, dotknięty jakąś tragedią), daj Pan 
dwa złote, na piwo brakuje (no dobra, 
może i nie jestem kochanieńki, ale on 
jest szczery, no to plus dla niego).” Niech 
stracę, obiecuję, że mu dam, ale musi ze 

mną najpierw porozmawiać. Niechętnie, 
ale zgadza się. Pytam, co tu robi, odpo-
wiada, że szuka sponsorów, na piwko 
brakuje co nie. Pytam dlaczego brakuje, 
mówi, że pracy nie ma. Pytam czy szuka, 
chłop jak tur w sumie, z jej znalezieniem 
nie powinien mieć problemów. Odpo-
wiada, że po co ma się trudzić, skoro tak 
czy siak ktoś się zlituje i mu coś w końcu 
rzuci, no i nie chce mu się szukać, lepiej 
siedzieć na bezrobociu. Żona od niego 
odeszła jak stracił pracę, za to, że w niej 
pił. Marzenia, plany, ambicje? Kiedyś 
chciał żyć godnie i uczciwie, a po przej-
ściu na emeryturę patrzeć na wnuki ba-
wiące się w ogrodzie przy jego willi za 
miastem. „Dzisiaj starczy jak mam co 
wypić. Panie, plan na dzisiaj, jutro i zaw-
sze jest jeden - piwko, winko, wódeczka. 
Wystarczy.” 

Przyzwyczaiłam się do lenistwa 

Karolina, 18 lat. Tendencja do tycia, nie, 
żebym był złośliwy czy coś, ale mocno 
zaawansowana. Wraca z klasą z „wuefu”. 
Wszyscy oprócz niej wyczerpani. Cieka-
we zjawisko, podchodzę. Bezpośrednie 
pytanie dlaczego tylko ona nie jest zmę-
czona. Byłem święcie przekonany, że ma 
niesamowitą kondycję i po prostu się nie 
męczy. Zawiodłem się. W każdym razie, 
nie chciało się jej ćwiczyć na wychowa-
niu fizycznym, to sobie załatwiła zwolnie-
nie lekarskie. Zdolna bestia. Nie chce ze 
mną rozmawiać ale mam farta, czyli 
paczkę chipsów (najtańszą, nie oszukuj-
my się). To była jej ostatnia lekcja, otwie-
ram chipsy i proszę aby usiadła. Ławka 
jest duża, ale i tak siedzimy ściśnięci, 

żeby nie było, jestem chudy, więc to 
nie moja wina. Miałem chyba dobry 
dzień, bo zaczęła mówić. „Nie, nie 
mam chłopaka. Który by chciał grubą 
dziewczynę?” Mówię jej, że wszystko 
może się zmienić, rzucam utarty banał, 
że „wystarczy chcieć”. „Problem w tym
- mówi- że mi się nie chce. Mam się 
męczyć? Przyzwyczaiłam się do leni-
stwa, po co coś zmieniać?”. Z trudem 
wstaję (bo ciasno), odchodzę. Chipsy i 
tak mi zjadła wszystkie. 

W imię wygody 

To tylko trzy historie, na pewno każdy 
się spotkał z podobnymi sytuacjami. 
Chcemy mieć wpływ na innych, a nie 
mamy na siebie. „Wiem, że mam moc 
ziom, przegnać całe zło stąd”- rapuje 
Karwan, raper z Ostrołęki. Każdy z nas 
ma moc, każdy z nas może coś zmienić, 
mimo to, dalej tkwimy w punkcie wyj-
ścia w imię wygody. Nie każdy korzy-
sta, wiele osób nawet nie chce. 
„Lenistwo to apatyczny stan ducha, 
powodujący zaniechanie jakiegoś wy-
maganego działania lub działa”- mówi 
nam Wikipedia, kolebka nie tylko łak-
nących wiedzy, ale i leniuchów, 
„zrzynających” (często bezsensownie) 
co jest tam napisane. Żeby nie wyjść na 
hipokrytę przyznaję się, że i mnie to się 
zdarza.  

Ciężko jest walczyć z lenistwem, bo się 
nie chce. Jednak warto. Chyba. Nie 
chce mi się sprawdzać. 

 
Robert Jojczyk, klasa III LO a 

NIECHCEMISIZM - CZYLI CHOROBA XXI WIEKU 

Felieton 

NA ZDROWIE! 

„Nie przepadam za słodyczami ”. Zdanie 
to można usłyszeć nie tylko z ust odchu-
dzającej się ciotki. Każdy z nas zna przy-
najmniej jedną taką osobę. Jednak, 
( choć może o tym nie wie) mówi nie-
prawdę. Albo, chociaż półprawdę. Je-
steśmy bowiem tak stworzeni i zaplano-
wani, że nie lubimy goryczy, a wręcz 
kochamy słodycz. Kto bowiem lubi gorz-
ki smak porażki? -Wolimy działać w taki  

sposób, aby czuć słodki smak zwycięstwa,  
które może stać się goryczą porażki dla kon-
kurenta.             
Owy pociąg do słodkości może wynikać z 
faktu, że właśnie węglowodany są najła-
twiej przyswajalną formą, którą bezproble-
mowo można zamienić na energię. Co cie-
kawe, osoby które deklarują, że za cukrem 
nie przepadają, bezproblemowo wypijają 
coca-colę czy pepsi. Najwidoczniej nie są  

tego świadome, że tylko w jednej bu-
telce znajdują się aż czterdzieści czte-
ry kostki cukru! Jeśli lubią też przypra-
wiać danie ketchupem albo sosem z 
ostrych papryczek, najprawdopodob-
niej nie wiedzą, iż w ich skład wchodzi 
o 20 do 25% cukru. Natomiast kiedy 
nie jadają deserów, ale w zamian za 
to miseczkę lodów też dorzucają do 
swojego żołądka coś za czym nie  
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przepadają. Owe lody to (prawie) sam 
cukier, ale zimno zmniejsza wrażenie 
słodkości.       
Nawet jeśli coś może wydawać nam się 
zdrowe, niekoniecznie musi takie być. 
Połączenie nabiału z cukrem może mieć 
szkodliwe efekty uboczne. Tak więc jo-
gurty „owocowe” są bardzo śluzotwór-
cze i wychładzające. Konsekwencją ta-
kiego działania mogą być liczne infekcje. 
Co do goryczy - wyczuwamy ją już w 
ilościach minimalnych. Wiele bowiem 
roślin, które wytwarzają substancje 

szkodliwe i trujące ma właśnie gorzki 
smak. Daje on nam coś w rodzaju sygna-
łu alarmowego. Sąd też ta czułość. Ale 
nie tylko ilościowa. Gorycz bowiem roz-
różniamy w lepszym stopniu niż słodycz. 
Trudem jest pomylić gorzki smak poran-
nej, czarnej kawy od czekolady z 70% 
zawartością miazgi kakaowej. Jeśli chodzi 
o chininę czy nikotynę - potrafimy wy-
uczyć jej smak nawet w rozcieńczeniu 
jednej  cząsteczki  na mil ion. 
Będą niemowlakiem, wykorzystujemy tę 
zdolność krzycząc i płacząc. Gdy jesteśmy 

nieco starsi, wolimy mleczną czekoladę 
od tej deserowej i nie lubimy brukselki. 
Czarna kawa wydaje się nam natomiast 
„do chrzanu”, którego na ogół nie lubi-
my podobnie jak musztardy. Niektórzy 
gorzkie robią wyrzuty inni wylewają 
takie łzy. Gdy już do końca gorzknieje-
my jesteśmy w cierpkim humorze. Znaj-
dujemy pocieszenie w gorzkiej angiel-
skiej czy żołądkowej gorzkiej. I właśnie 
wtedy robi się nam słodko. 

    
 Dominika Ligas, klasa III LO a 

Felieton 

STRACISZ– DOCENISZ 
No dobra. Jestem pewna, że każdy z nas 
spieprzył kiedyś kilka niezłych opcji. Ma-
my wrażenie, że ciągle jest czas, że jak 
nie teraz to jutro, pojutrze, a potem bu-
dzimy się pomarszczeni, jakbyśmy spę-
dzili kilka godzin w wodzie, tyle, że pofał-
dowanie skóry nie zniknie po jakimś cza-
sie. Starość, moi drodzy, oto właśnie 
starość. Odkładamy wiele spraw na po-
tem, a najzabawniejsze, że potrafimy być 
zdziwieni, kiedy ta sprawa „przestała na 
nas czekać”. Nie odpowiadaj na głos, nie 
mów mi, nie chcę wiedzieć. Po prostu 
zastanów się jak wielu spraw żałujesz. 
Więcej jest tych nie zrobionych, prawda?                                                                      
Teraz  użyj wyobraźni (Ci, którzy jej nie 
posiadają, powinni przestać czytać wła-
śnie w tym miejscu). W porządku, czy-
tasz dalej, więc wnioskuję, że Twój mózg 
to coś więcej niż puste zwoje. Otóż… 
Przenosimy się w czasie, jakieś pięćdzie-
siąt lat. Do naszych drzwi pukają pierw-
sze objawy bólu stawu, reumatyzmu, a 
na plaży możemy pochwalić się bardziej 
wnukami, niż naszym „jędrnym” ciałem. 
Siadasz sobie, piwko w jednej ręce, pa-
pierosek w drugiej i analizujesz swoje 
życie. No sam przyznaj. To, co kiedyś 
uznawałeś za największą żenadę swoje-
go życia, teraz masz za dobre wspomnie-
nia, którymi rozbawiasz swoich znajo-
mych. Potem jednak pojawia się natręt-
na myśl: „A co by było gdybym zagadał 
do Baśki spod piątki? Co gdybym wtedy 
miał odwagę? Może powinienem to po-
wiedzieć? Siedziałem w domu, a gdybym 
wyszedł to może spotkałoby mnie coś 
fajnego?”. Nie życzę nikomu myśli : „Nie 
zdążyłem/am się pożegnać” i wszyscy 
wiemy, że nie chodzi tutaj o pomachanie  

białą chusteczką do odjeżdżającego po-
ciągu. Czasem ludziom wydaje się, że 
pozjadali wszystkie rozumy. Oni wiedzą 
lepiej, czują mocniej i w ogóle to mogą 
patrzeć na wszystkich z góry. Kiedy zo-
stają sami – przychodzi rozczarowanie… 
Nie uwierzę, że nikt nigdy nie był w sy-
tuacji, kiedy uniósł się dumą. Mówił 
„nie”, chociaż w jego środku wszystko 
było na tak. Wzruszał ramionami, twier-
dząc, że niczego mu nie brakuję, a po-
tem odwracał głowę, bo jakoś tak oczy 
się mu zaczęły pocić. Wolał zachować 
swój quasi-honor, niż po prostu wycią-
gnąć rękę jako pierwszy. W efekcie koń-
cowym… Po co Ci duma, kiedy nie masz 
komu jej pokazać? To tak jak ze szczę-
ściem. Prawdziwe jest wtedy, kiedy 
można się nim dzielić, czyż nie? Myślę, 
że takim najprostszym przykładem jest 
związek. Weźmy na ostrze faceta… A 
niech już będzie, że taka paskudna ze 
mnie feministka. Taki oto orzeszek myśli 
sobie, że jak już dziewczynę zdobył, wy-
słał tysiące SMS-ów, zaprosił do wszyst-
kich romantycznych restauracji w okoli-
cy i nawet pokusił się o zmianę koszulek 
na każde spotkanie to już koniec jego 
starań. Tak, to musi być miłość no i się 
nam biedna dziewuszka zakochała. Po-
tem sobie zaczynają mieszkać razem i 
okazuję się, że Pan X woli nabić kolejny 
level, niż porozmawiać z partnerką, „bo 
przecież o czym tu gadać?”. Seks, choć 
na początku tak wymyślny, teraz przy-
pomina starcie emerytów. W tych skraj-
nych przypadkach trzeba zaczynać sa-
memu. Nie stara się, bo i po co? Prze-
cież ona i tak wróci, zawsze wraca. Wy-
biera kolegów, bo oni nie marudzą i na  

dodatek nie czepiają się wiszących na ży-
randolu brudnych gaci. Nie rejestrują, kie-
dy partnerka mówi mniej, nie wszczyna 
kłótni i częściej machnie ręką, niż otworzy 
buzię, żeby tłumaczyć po raz setny, czemu 
jest zła. To pierwsza faza oddalenia. My-
ślę, że w rzeczywistości cisza to najgło-
śniejszy krzyk kobiety. Akt desperacji, kie-
dy chwyta się każdego sposobu, aby zo-
stać zauważoną. Większość facetów jed-
nak jest za głupia, żeby to zrozumieć, więc 
oto na rozluźnienie strzelą sobie jeszcze 
jedną rundkę w CS’a. Brzuch od piwska to 
oczywiści nic innego jak symbol męskości. 
Nie zauważają, kiedy samica do domu nie 
przychodzi o ustalonej porze, a usta nagle 
zaczyna malować na krwistoczerwono. 
Wiesz, że kupuje seksowną bieliznę, ale 
jakoś nie paraduje w niej przed Tobą. Ko-
chać też się już nie chce. Któregoś dnia 
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 W dzisiejszych czasach, dzięki szybkie-
mu rozwojowi technologii, można za-
obserwować plagę coraz to nowych 
filmów, począwszy od komedii roman-
tycznych, poprzez dramaty, a na horro-
rach kończąc. Najczęściej twórcy za-
miast zrobić coś swojego sięgają po 
gotowe dzieło pisarzy. A wybór w lite-
raturze jest ogromny. Wystarczy tylko 
znaleźć coś, co może zainteresować 
konkretne grono odbiorców. W tym 
miejscu chciałabym skupić się na naj-
nowszej adaptacji filmowej wytwórni 
Lionsgate, która na podstawie książek 
Suzanne Collins ‘’ The Hunger Games’-
’ (pl. Igrzyska śmierci), stworzyła filmy 
o tym samym tytule. I te, i te zyskały 
ogromną popularność i przyniosły sła-
wę autorce oraz młodym aktorom 
(Oscar dla zaledwie 23-letniej  Jennifer 
Lawrence za kreację głównej bohaterki 
– Katniss Everdeen!). Powstaje pytanie 
– co jest lepsze i bardziej podoba się 
odbiorcom? Trudno porównywać coś, 
co się diametralnie różni - słowo pisa-
ne i słowo mówione. Jedno i drugie ma 
wady oraz zalety, i to od nas zależy, co 
wybieramy. Osobiście miałam ostatnio 
przyjemność zapoznać  się z kinową 
wersją drugiej części ‘’Igrzysk’’.  Z ręką 
na sercu mogę stwierdzić, że film mi 
się ogromnie podobał i szczerze pole-
cam każdemu, kto jest fanem gatunku 
science fiction. Bo jest na co popa-
trzeć! Świetny pomysł na fabułę, za-
wdzięczamy autorce, zaś wykonanie 
wizualne robi wrażenie. Po seansie 

byłam zafascynowana i z 
utęsknieniem czekam na 
finał. Jestem jedną z tych 
osób, które zanim zobaczą 
film, najpierw skupiają się 
na książce, która zwykle jest 
fundamentem. Jednak  w 
tym przypadku nie dane 
było mi zapoznać się, w 
ustalonym wcześniej po-
rządku, z tą serią. Ubole-
wam nad tym faktem, dlate-
go zaopatrzyłam się ostatnio 
w trylogię ‘’Igrzysk’’ i zamie-
rzam nadrobić zaległości, zanim do kin 
wejdzie ostatnia część. A ty? Jaki jest twój 
wybór? Książka czy film? A może obie 
opcje jednocześnie? Wbrew pozorom ist-
nieją podziały. Dla mnie oczywista jest 
kolejność  - książka, potem film, bo nie ma 
nic lepszego niż wyobraźnia, która działa 
podczas czytania. W filmie narzuconą ma-
my wizję reżysera, dlatego jesteśmy w 
pewnym sensie ograniczeni. Więc oczywi-
stym jest, że dostałam burę od chłopaka, 
za wypowiadanie się na temat filmu, bez 
znajomości książki. Więcej się nie odezwa-
łam ze wstydu. Dostałam łagodną naucz-
kę. Dlatego uważam, że każdy, kto wyra-
bia sobie negatywną opinię na jakiś temat, 
bez dogłębnego zbadania tematu, powi-
nien milczeć  dyskusji. Apeluję do młode-
go pokolenia o to, aby nie przekreślało 
książki, z uwagi na to, że to samo (co oczy-
wiście NIE jest tym samym), powstało w 
wersji do obejrzenia. Przez zmniejszającą 
się ilość osób czytających książki zaczyna-

my się cofać intelektualnie. Boję się, że 
za kilkanaście lat młodzi ludzie zostaną 
kompletnie ogłupieni przez technolo-
gię. Przerażające jest to, że już się to 
zaczęło. Takim przykładem jest fakt, że 
teraz każdy ma telefon komórkowy, zaś 
w większości z nich mamy dostęp do 
darmowego Internetu. Przekłada się to 
na to, że w każdej wolnej chwili surfuje-
my po sieci, zamiast ten czas poświęcić 
na rozwój, poprzez czytanie książek. 
Coraz młodsi zostają otumaniani przez 
media. Jak to się skończy? Miejmy na-
dzieję, że opamiętamy się jak najszyb-
ciej. Niestety, większość ludzi tego nie 
zauważa, a nawet jeśli, dobrze im z tym 
i nie dostrzegają problemu. Co robić? 
Czekam na rozwój wypadków. A ty? 
Sam wybieraj… 

 
 

Adrianna Skraba, klasa III LO a 

OGŁUPIENI! 

Felieton 

wracasz, a tam spakowane walizki. Ona 
stoi niedbale oparta o ścianę i jest 
szczerze zdziwiona, kiedy rzucasz nie-
cenzuralne wyrazy i żądasz wyjaśnień. 
Jakich wyjaśnień? Sam z niej przecież 
zrezygnowałeś, ona tylko szanuje się na 
tyle, aby odejść od kogoś, kto przestał 
dawać jej szczęście. Wyglądasz przez 
balkon, a tam czeka jakiś Pan Y, a Twoja 
kobieta leci do niego jak na skrzydłach. 
Wtedy przypominasz sobie, że biegła 
tak kiedyś do Ciebie…      
Na początku będziesz imprezował i cie-
szył się z wolności. Potem jednak doj-
dziesz do wniosku, że klubowe dziew-
czyny są głupie i puste, a te z pornosów 
wcale nie takie idealne. Kumplom się  

nie przyznasz, przecież „jesteś facetem, a 
oni nie płaczą”. Czasami, niby to zupełnie 
przypadkiem, popatrzysz na jej zdjęcie. 
Ot tak, tylko żeby przypomnieć sobie jak 
to dobrze się stało, że zerwaliście. Zaczy-
nasz wydzwaniać, prosić o drugą szansę i 
wtedy słyszysz to magiczne „Doceniłeś 
jak straciłeś, więc dziękuję za taką mi-
łość”. TAA DAAAM. Trafiony-zatopiony. 
Teraz pozostaje Ci już tylko żal, że po-
zwoliłeś jej odejść. Masz to na własne 
życzenie, nikt Cię po główce nie pogła-
ska. Tak jest w większości dziedzin nasze-
go życia. Nie czujesz, że oddychasz, do-
póki ktoś nie odetnie Ci dostępu do tle-
nu. Nie dowiesz się jak bardzo brakuje Ci 
rozmów z człowiekiem, dopóki ten nie  

przestanie się odzywać. Znajome, nie?              
Każdemu, kto już raz spieprzył dobrą 
opcję, polecam wyciągnąć z tego wnio-
ski na przyszłość. Dobrze wiesz, że 
zawsze żałujesz, więc rób tak, żeby nie 
tracić. Schowaj dumę do kieszeni, bo 
ta Cię nie ogrzeje. Na szyi też jej nie 
powiesisz i nie pochwalisz się sąsia-
dom. Apeluję do wszystkich: użyjcie 
czasem wyobraźni i spróbujcie realnie 
pomyśleć o życiu bez jakiejś osoby lub 
rzeczy. W większości przypadków nie 
ma drugich szans. Dostałeś tylko jedną 
- wykorzystaj ją.    
    
   
 Marta Woźniak, klasa III LO a 



 14 

 14 

Felieton 

Obserwując współczesne relacje społecz-
ne można wyprowadzić wniosek, że we 
wszelakich środowiskach najbardziej 
pożądany jest człowiek „ bierny”. Im 
bardziej się ktoś udziela, im więcej robi, 
im bardziej angażuje się w sprawy spo-
łeczne – tym szybciej należy go uciszyć. 
Przypadki takie wielokrotnie docierały 
do różnego rodzaju gazet, programów 
telewizyjnych czy też rozgłośni radio-
wych. Z pewnością wielu z Was się z na-
mi zgodzi. Zresztą, z zasady wiadomo: 
jeżeli ktoś cały czas się udziela i ma na 
swojej głowie wiele obowiązków - nigdy 
nie zostanie doceniony, ponieważ jego 
otoczenie jest już do tego przyzwyczajo-
ne. Co dzieje się wówczas, gdy nagle 
zaczyna działać ktoś, kto nigdy wcześniej 
nie przejawiał tego typu zachowań? 
Zbierze wszystkie laury, i stanie się "ni z 
tego, ni z owego" osobą zasługującą na 
najwyższe uznanie. Czy tak być powin-
no? Pozostawiamy do dowolnej interpre-
tacji. 

Nie dla psa kiełbasa… 

Co sprawiło, że opinia publiczna docze-
kała się statusu dzielenia ludzi na tych, 
którzy na coś „zasługują” lub też nie? Kto 
i komu nadał prawo do szufladkowania 
ludzi? Takie rzeczy wykraczają poza isto-
tę człowieczeństwa. Pozostaje zastano-
wić się dlaczego osoby robiące coś z za-
angażowaniem i całkowitym oddaniem 
traktowane są jako zagrożenie? Co w 
nich takiego strasznego? Czyżby świado-
mość własnej niekompetencji czyniła 
osobę „poszkodowaną” bohaterem tra-
gicznym, robiącym wszystko, by uniknąć 
klęski? Niestety klęska w takim przypad-
ku i tak nadejdzie. Trzeba tylko trochę 
poczekać. Już od czasów najdawniej-
szych społeczeństwa wypracowały sobie 
umiejętność podziału. Kiedyś dzielono 
ludzi ze względu na stan majątkowy, 
innym zaś razem ze względu na płeć czy 
też uwarunkowania fizyczne – dzisiaj 
natomiast ze względu na ich ofiarność, 
oddanie i pracowitość. Wydawać by się 
mogło, że pójdzie to w dobrym kierunku 
i osoby samolubne, mające na uwadze 
jedynie swój prywatny interes – pójdą w 
odstawkę. Paradoksalnie, stało się zupeł-
nie odwrotnie… to osoby aktywne są 

wypychane ze społeczności. Dlaczego? 
Bo za dużo mówią, za dużo zmieniają, za 
dużo wprowadzają... robią niepotrzebne 
zamieszanie oraz, co najgorsze - działają 
na rzecz innych ( często narażając swoje 
dobre imię). Taka postawa zwyczajnie 
razi w oczy pospolitego „Kowalskiego”. 

Smutna prawda 

Rzeczywistość stawia osoby wykraczają-
ce poza przeciętne masy w bardzo nie-
korzystnej sytuacji. Ich zaangażowanie, 
często w wiele spraw (i to na różnych 
płaszczyznach) zostanie z czasem po-
traktowane jako ich „psi obowiązek”. 
Nikt już nawet nie zwróci uwagi na po-
dejmowane przez tych ludzi działania, 
nawet jeśli byłyby czymś kolosalnym... 
ani na ich poświęcony czas i serce. Nie-
wątpliwie jednak każda odmowa ze 
strony osoby „nadaktywnej” zostanie 
potraktowana jako czyste lenistwo, brak 
szacunku, złe wychowanie etc. 

Długo i nieszczęśliwie 

Od najmłodszych lat rodzice powtarzali 
nam, że w życiu chodzi o to, aby dawać 
z siebie jak najwięcej innym ludziom. 
Bez wahania służyć radą, pomocą, a w 
razie potrzeby stanąć w czyjejś obronie. 
Tymczasem w zetknięciu z rzeczywisto-
ścią, naszym oczom ukazuje się coś zu-
pełnie innego. Teraz już nie należy mie-
szać się w czyjeś sprawy, gdyż grozić to 
może różnorakimi sankcjami. Bezpiecz-
niej jest w takim wypadku, mimo 
wszystko zachować milczenie. Bezpiecz-
niej, ale czy taka postawa jest słuszna? 
Czy nasze sumienie powinno się na to 
godzić? Chyba są jeszcze na tym świecie 
jakieś wartości moralne? Chociażby te 
elementarne - wierzymy, że tak ... i 
prawdopodobnie tylko ta nadzieja, trzy-
ma nas jeszcze przy życiu. Społeczeń-
stwo nie może zamienić się w dzicz, bez 
krzty wrażliwości. Czymże będzie taki 
świat?  

Równy start 

A gdzie tu mówić o chociażby minimal-
nej sprawiedliwości społecznej ?! Dzisiaj 
nie ma już zasad. Z przykrością stwier-
dzamy, że jesteśmy zawiedzione ludzko-
ścią. Ilością głupoty jaką znajdujemy w 

ludzkich umysłach... Gdzie są podstawo-
we wartości, które powinny nas odróż-
niać od zwierząt? Stajemy się powoli bez-
kształtną, zwyrodniałą masą. Co naj-
śmieszniejsze - na własne życzenie. Obec-
nie nie jest problemem pozostawienie 
człowieka z dnia na dzień bez pracy, i tym 
samym, bez środków do życia. Nie budzi 
społecznego oburzenia odebranie czło-
wiekowi jego godności. Zszarganie jego 
nerwów, wyrzucenie jego poczucia wła-
snej wartości na śmietnik. A potem się 
dziwić, że zakłady psychiatryczne są prze-
pełnione, że z roku na rok rośnie liczba 
samobójstw. Daleko szukać przyczyny? 
Wystarczy zapytać sąsiada, posłuchać 
jakiejś rozmowy w autobusie, zapytać 
znajomych... wszytko wychodzi jak na 
dłoni. Podobno każdy człowiek ma równe 
prawa. Dlaczego więc, niektórzy mają 
"równiejsze"? Jak temu zapobiegać? Czy 
zawsze i w każdej społeczności będą ist-
niały grupy uprzywilejowane? Aż strach 
pomyśleć co przyniesie przyszłość.  

Złote rady 

Reasumując – jeżeli już coś robisz, rób to 
dokładnie, sumiennie, i do …samej śmier-
ci. Nie martw się i tak nikt Cię nie doceni. 
Ważne, by jednak zachować rozsądek i 
zimną krew, nawet gdy emocje sięgają 
zenitu. Tylko wiara w słuszność realizo-
wanych idei oraz odpowiedni poziom 
poczucia własnej wartości – pomogą Ci 
przetrwać najgorsze. Wiedz, co jest dobre 
i prawe, nie zważając na opinie innych. 
Jeżeli będziesz przekonany o słuszności 
swoich działań, nie zgubisz sensu. Nie licz 
na ludzi, bo większość z nich nie jest war-
ta nawet trzech groszy. Uśmiechaj się i 
idź do przodu. Osiągaj sukcesy i ciesz się 
"cudownym" życiem. Nie przywiązuj zbyt-
niej wagi do dóbr materialnych, gdyż kie-
dyś będziesz zmuszony się z nimi rozstać. 
Mimo niesprzyjających warunków do 
rozwoju, trzymamy za Ciebie kciuki !  

 
 

Carpe diem!  

 
 

Agata Kmiecik, Justyna Bołoz 
   klasa III LO a  

RÓWNI I RÓWNIEJSI, CZYLI JAK NIE POSTĘPOWAĆ Z LUDŹMI 
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PRZYJACIELU MÓJ 
 
Jesteś 
a później nagle odchodzisz 
mimo, że wszystko inne pozostało takie same, 
pociągi, miejsca, ludzie, zapach kawy nicość.  
czy ja umarłam?  
jestem tu, stoję między ludźmi, rozmawiam, uśmiecham się, przytakuje  
a jednak czuję pustkę  
ta pustka wwierca się tak głęboko w serce i zaczyna ważyć tonę  
nie ma Cię  
a może nigdy Cię nie było? 
Może byłeś wytworem mojej wyobraźni ? 
Może byłeś tylko marzeniem? 
Jak się okazało... 
Niespełnionym      Pani K. 

NICOŚĆ 
 
Nie potrafisz cieszyć się niczym... 
W głowie pustka  
nie chcesz słuchać już ciszy,  
strach cię ogarnia,  
przerażenie męczy  
kałuża łez w korytarzu śmierci 

 
fadedsoul 

Chwila poetyckiej zadumy.. 

 
Tyle nieraz wycierpiałeś 

Tyle razy upadałeś 
Tyle razy zwyciężałeś 

Aby raz na cztery lata 
zostać mistrzem tego świata 

 

Edyta Oleksy, klasa I LO a 

Felieton 

„Dlaczego Ty jesteś taką p**** pozer-
ką?” - widzę pytanie na portalu 
ask.fm , założonym w celu zadawania 
pytań i załamuję ręce. Nie no , całkiem 
miło o godzinie dziewiątej rano prze-
czytać że jest się pozerką. Szkoda tyl-
ko , że ktoś nie mówi tego prosto w 
twarz, tylko z anonima. Wielce mi do-
rosłość. Czy naprawdę w dzisiejszych 
czasach tak zwane „hejtowanie” to 
taka świetna rozrywka? Sądząc po 
tym, co obserwuję, obrażanie ludzi – w 
szczególności tych których ledwo zna-
my- ma się świetnie i wcale nie zmie-
rza ku końcowi- wręcz przeciwnie. 
Spójrzmy tylko na wymieniony wyżej 
ask.fm Fakt, faktem – niezbyt ambitne 
miejsce do tego żeby zwierzać się całe-
mu światu z tego co się robi w danej 
chwili, jednakże obecnie  portal ten 
przeżywa prawdziwie dobry okres. Co 
rusz zakładane są nowe konta, których 
właścicielki czy też właściciele odpo-
wiadają na pytania typu „ Co masz dziś  

na sobie?” , „Czemu nie lubisz Majki z 
IA?” i tak dalej,  i tak dalej. Lecz – uwaga!- 
na horyzoncie pojawia się on. Człowiek 
wszechwiedzący. Ten najlepszy, najpięk-
niejszy i najbardziej oryginalny. Można 
wręcz rzec- idealny. Tak właśnie , to jest 
hejter. Persona uważająca się za najlep-
szą w całym Układzie Słonecznym. Jednak 
tak bardzo mi przykro , gdyż takich osób 
jest więcej. 

 Zadaję sobie pytanie- kiedy się to naro-
dziło? No i oczywiście – gdzie? Odpo-
wiedź mamy na tacy. Tak zwane hejtowa-
nie narodziło się w internecie, na porta-
lach i stronach społecznościowych, w 
trakcie ich rozwoju. Ludziom zawsze coś 
nie pasuje- czy to w zdjęciach, czy w pu-
blikowanej przez znajomych muzyce czy 
innych rzeczach. Więc czemu nie skomen-
tować i powiedzieć swojego zdania? Prze-
cież jest one tak bardzo konstruktywne i z 
pewnością pomoże obrażonej osobie 
zwrócić większą uwagę na popełniane 

menty – na przykład wyglądu. Siada taki 
człowiek do komputera , pisze komentarz 
i co pojawia się potem? Uczucie dumy i 
poczucie wyższości , czy może zagubienie 
i brak własnego życia? Bo wydaje mi się, 
że właśnie to drugie. To przez to, że tyle 
ludzi nie wie co robić, nie ma prawdziwe-
go życia poza tym internetowym, rodzi 
się powszechne obecnie zjawisko hejtu. 
Może warto byłoby przemyśleć co pisze 
się czasem w internecie. Wyjść z domu, 
albo chociażby wyłączyć komputer, zoba-
czyć prawdziwe życie. Bo czym jest takie, 
które ktoś spędzi na obrażaniu i ogląda-
niu życia innych? Niczym. Drodzy hejtują-
cy. Zajmijcie się sobą. Zróbcie coś ze swo-
im życiem , bo przecieka wam ono przez 
palce. Może w końcu nadszedł czas by 
dorosnąć? Inaczej skończycie jako 
„Cwaniak w necie, biedak w świecie” 

 
 
              Aleksandra Gajdosz, klasa III LO a 

HEJTERZY 

Fraszka 

HISTORIA ZWYCIĘSTWA 
 

Tyle czasu się uczyłeś 
Tyle czasu pracowałeś 
Tyle serca zostawiłeś 

Tyle sobie odmawiałeś 
Tyle rzeczy poświęciłeś 
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Komiks  

PODAJ DALEJ 

Akcja ,,Podaj Dalej” polega na wymienianiu się już wcześniej przeczytanymi przez Was  książkami. Książki te należy 
przynosić do skrzynki, która znajduję się w bibliotece. Będą one następnie wędrowały pomiędzy uczniami naszej 

szkoły. Potem wrócą do pudełka, aby mogli je przeczytać inni uczniowie.  

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji, bo KTO CZYTA – NIE BŁĄDZI! 


